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العالم

بريطانيا

بوادر صراع داخل {قمرة القيادة»
في وقت تواجه فيه
المملكة المتحدة تحديات
غير مسبوقة على صعيد
السياسي
مستقبلها
ّ
واالقتصادي ،فإن األنباء
بدأت تتسرب عن وجود
صراعات وانقسامات داخل
فريق رئيسة الوزراء تيريزا
ماي ،إلى درجة جددت
الشكوك حول قدرة حزب
المحافظين الحاكم على
قيادة البالد خالل هذه
الفترة الحرجة من تاريخها
لندن ــ سعيد محمد
بعد السقوط املتتابع ملرشحي منصب
رئ ــاس ــة ال ـ ـ ــوزراء ف ــي املـمـلـكــة املـتـحــدة
بفعل "صراع العروش" الذي دار داخل
ق ـيــادة ح ــزب املـحــافـظــن الـحــاكــم غــداة
إع ــان نـتـيـجــة اسـتـفـتــاء الـبــريـكـســت ـ
غـيــر املـتــوقـعــة ـ ــ ،حــاولــت تـيــريــزا مــاي
م ـنــذ الـ ـي ــوم األول ل ـتــول ـي ـهــا املـنـصــب
أن تـلـبــس ع ـب ــاءة "املـ ـ ــرأة ال ـحــديــديــة"،
مــارغــريــت تــاتـشــر ،كما كــانــت فــي قمة
عنفوانها الـسـلـطــوي فــي ثمانينيات
القرن املاضي.
ك ــان أول مــا فعلته م ــاي أنـهــا فرضت
ع ـلــى طــاقـمـهــا ال ـ ـ ــوزاري ق ـي ــودًا ـ ـ ـ غير
مـعـتــادة ـ ـ عـلــى اإلدالء بالتصريحات
أو عـمــل امل ـقــابــات الـصـحــافـ ّـيــة .وبعد
ف ـتــرة قـصـيــرة مــن ال ـه ــدوء والـتـمــاســك
(لــم تستمر ألكـثــر مــن أســابـيــع قليلة،
وحاولت خاللها ماي أن تظهر كأنها
ّ
ّ
م ـس ـي ـطــرة ،وأن ق ــدره ــا ي ـحــتــم عليها
إدارة فريقها الـ ــوزاري والـتـعــامــل مع
ّ
االقتصادية
ملف تداعيات البريكست
وال ـس ـيــاسـ ّـيــة) ،ب ــدأت ال ـص ــدوع تظهر
إلــى الـعـلــن ،وتتصاعد الـخــافــات بني
أعضاء الفريق الحاكم حول إدارة ملف
البريكست تحديدًا ،في ظل تسريبات
تـكــاد تـكــون يــومـ ّـيــة مل ــداوالت ُيفترض
بها أن تكون مـحــدودة الـتــداول ضمن

مجلس ال ـ ــوزراء ح ـص ـرًا .وه ــذه جملة
ُ
م ـع ـط ـيــات ل ــم ت ـ ِـش ــر إلـ ــى اإلخـ ـف ــاق في
ت ـق ـمــص ش ـخ ـص ـيــة ال ــرئ ـي ـس ــة تــاتـشــر
ف ـح ـس ــب ،ب ــل رب ـم ــا إلـ ــى ان ـ ـفـ ــراط عـقــد
ّ
بالكلية.
الوزارة
يعتقد املــراقـبــون فــي لندن أن ال ــوزراء
ال ــذي ــن ي ـس ــرب ــون ن ـص ــوص مـ ـ ــداوالت
املجلس إنـمــا هــم طــامـحــون بشكل أو
بآخر إلى القفز على املنصب التنفيذي
األهـ ـ ـ ــم فـ ــي ال ـ ـب ـ ــاد ،م ـس ـت ـف ـي ــدي ــن مــن
أجواء عدم التيقن في األســواق املالية
والعالقات الشديدة الفتور بــأوروبــا،
وكــذلــك مــن الشعبية املـتــزايــدة لزعيم
ح ـ ــزب الـ ـعـ ـم ــال امل ـ ـع ـ ــارض ،ج ـيــري ـمــي
كوربن.
وقــد تحدث قــادة حــزب املحافظني في
ال ـبــرملــان عــن ضـ ــرورة أن تـتــولــى مــاي
السيطرة على "هــؤالء املتمردين" قبل
خـُ ــروج األم ـ ــور ع ــن ال ـس ـي ـطــرة تـمــامــا.
ونقل عن وزيــر يمسك حقيبة شديدة
األهمية ـ لم يرغب بأن ُيسمى ـ قوله إن

ّ
شدد
محافظون
في البرلمان
على ضرورة
سيطرة
ماي على
{المتمردين»

"الوقت ربما لم يفت بعد لكبح جماح
بـعــض املـشــاغـبــن ف ــي ق ـمــرة ال ـق ـيــادة،
لـكــن ت ــرك األم ـ ــور كـمــا ه ــي ،سينتهي
حتمًا إلى الفوضى".
ُ
ويـ ـ ـعـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــد عـ ـ ـل ـ ــى ن ـ ـ ـطـ ـ ــاق واسـ ـ ـ ـ ـ ــع أن
"املـ ـتـ ـم ــردي ــن" ل ـي ـســوا ب ــالـ ـض ــرورة مــن
أنصار البريكست ،فالثالثة املعروفون
بتطرفهم في دعم خروج بريطانيا من

وزير بريطاني:
لم يفت الوقت بعد لكبح جماح
بعض المشاغبين
االتحاد األوروبي :بوريس جونسون،
ُديفيد دايفس وليام فوكس ،كانوا قد
أفهموا بضرورة التزام الصمت وعدم
اسـتـبــاق تـصــريـحــات رئـيـســة الـ ــوزراء
بكل ما يتعلق بملف البريكست ،وهم

أظهروا التزامهم بذلك حتى اآلن .لكن
ال ـص ـف ـعــة األق ـ ــوىُ ،وج ـه ــت إل ــى وزي ــر
ال ـخــزانــة ،فيليب هــامــونــد ،إذ اضطر
مكتب رئيسة الوزراء إلى تنبيهه علنًا
فــي وق ــت ســابــق إل ــى أن مــوقـفــه بشأن
إدراج ال ـطــاب ضـمــن كــوتــات الهجرة
ال يـعـكــس ب ــال ـض ــرورة مــوقــف رئيسة
الوزراء.
وي ـ ـف ـ ـسـ ــر ال ـ ـب ـ ـعـ ــض جـ ـ ـ ـ ــرأة الـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء
الـطــامـحــن إل ــى ال ـخــروج عــن الـصــف،
وعلى رأسـهــم وزيــر الـخــزانــة ،بغياب
ال ـش ــرع ـ ّـي ــة االن ـت ـخ ــاب ـ ّـي ــة ع ــن مـجـلــس
ال ــوزراء الـحــالــي .فتيريزا مــاي تولت
امل ـن ـص ــب ن ـت ـي ـجــة فـ ـ ــراغ ف ــي الـسـلـطــة
تـسـبــب بــه (رئ ـيــس ال ـ ــوزراء املنتخب
شـ ـعـ ـبـ ـي ــا) ،ديـ ـفـ ـي ــد ك ـ ــام ـ ـي ـ ــرون ،إث ــر
اسـتـقــالـتــه م ــن امل ـن ـصــب ،وه ــي كــانــت
ن ــائـ ـب ــة ف ـ ــي ال ـ ـبـ ــرملـ ــان ع ـ ــن م ـقــاط ـعــة
صـغـيــرة ،وانتخبتها بالتالي نسبة
تقل عن واحــد في املئة من املواطنني
البريطانيني.

ّ
املرعية في البالد
وبرغم أن التقاليد
ت ـس ـم ــح لـ ـح ــزب امل ـح ــاف ـظ ــن ال ـح ــاك ــم
ب ــاالحـ ـتـ ـف ــاظ ب ــال ـح ـك ــم حـ ـت ــى م ــوع ــد
االنتخابات العامة املقبلة عام ،2020
ب ــال ـن ـظ ــر إلـ ـ ــى أغ ـل ـب ـي ـت ــه فـ ــي مـجـلــس
ال ـع ـمــوم ،ف ــإن ال ـض ـغــوط ت ـتــزايــد على
م ـ ــاي مـ ــن جـ ـه ــات م ـخ ـت ـل ـفــة لـتـسـلـيــم
السلطة إلــى حكومة منتخبة تتولى
ملف البريكست واالستحقاقات التي
قد تترتب عليه .وقد تجاهلت تيريزا
م ــاي ه ــذه ال ـض ـغــوط حـتــى اآلن ،لكن
الشقاق داخل مجلس الوزراء قد يعيد
فتح باب النقاش حولها من جديد ،ما
قد يعني ،بالضرورة ،تزايد احتماالت
إزاحة حزب املحافظني عن السلطة.
ّ
ولـ ـ ـ ـع ـ ـ ــل م ـ ـ ــأس ـ ـ ــاة رئ ـ ـي ـ ـسـ ــة ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء
ّ
الـبــريـطــانـيــة تـكـمــن ف ــي أن الـتـحــالــف
األسـ ـ ــاسـ ـ ــي ب ـ ــن ال ـ ــرئ ـ ــاس ـ ــة ووزارة
ال ـ ـ ـخـ ـ ــزانـ ـ ــة ،وهـ ـ ـ ــو الـ ـ ـ ـ ـ ــازم ت ـق ـل ـي ــدي ــا
لـلـسـيـطــرة ع ـلــى م ـجـلــس ال ـ ـ ـ ــوزراء ،ال
يبدو في أحسن حاالته .فعلى الرغم
ّ
الشخصية املـمـتــازة بني
مــن الـعــاقــة
مــاي وهاموند منذ أيــام الــدراســة في
ّ
"جامعة أكسفورد" ،فإن األمور انتهت
فـ ــي م ـج ـل ــس ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء إلـ ـ ــى خ ــاف ــات
مـتــزايــدة بـشــأن منهجية إدارة ملف
البريكست .إذ بينما يبدو أن هاموند
يميل إلى تلطيف األجواء مع أوروبا
ل ـت ــرت ـي ــب طـ ـ ــاق ودي ،ت ـظ ـه ــر م ــاي
حــريـصــة عـلــى قـطــع مـبــاشــر وســريــع.
ويـ ـ ـب ـ ــدو أن الـ ـ ـخ ـ ــاف ك ـ ـ ــان ص ــاخ ـب ــا
بينهما داخ ــل مـجـلــس ال ـ ــوزراء ،إلــى
درج ـ ــة اض ـط ــر م ـك ـتــب ال ــرئ ـي ـس ــة إل ــى
إص ـ ـ ـ ـ ــدار تـ ـص ــري ــح بـ ـتـ ـج ــدي ــد ال ـث ـق ــة
بالوزير هاموند.
ّ
ربما واألم ــر كــذلــك ،فــإن على رئيسة
ال ـ ــوزراء أن تنظر عمليًا فــي تنظيم
انـ ـتـ ـخ ــاب ــات ع ــام ــة إذا ك ــان ــت تــريــد
ّ
الشعبية ،ولربما
االحـتـفــاظ بالثقة
عندئذ تعود بتكليف شعبي يضمن
لها ممارسة "الحياة الحديدية" ،كما
ّ
التاتشرية امللهمة للمحافظني
كانت
بعد كل تلك السنوات .أما استمرارها
ف ــي الـ ـقـ ـي ــادة ،ف ـي ـمــا ي ـط ـلــق طــاقـمـهــا
الـ ـن ــار ب ـع ـضــه ع ـل ــى ب ـع ــض ،فـيـعـنــي
ّ
بالضرورة أن السفينة ال بد أن تغرق
بكل ما فيها في أول اختبار حقيقي
(وه ــل ه ـنــاك بـحــر عــاصــف أك ـثــر من
البريكست؟).

تقرير

ُ
بلجيكا تسقط معاهدة التبادل الحر مع كندا

رئيس وزراء بلجيكا :لن نتمكن من توقيع
معاهدة {سيتا» (أ ف ب)

أقـ ـ ـ ـ ـ ّـرت ب ـل ـج ـي ـك ــا ،أمـ ـ ـ ــس ،ب ــأنـ ـه ــا ال
تـسـتـطـيــع تــوقـيــع م ـعــاهــدة الـتـبــادل
ال ـحــر األوروبـ ـي ــة ـ ـ الـكـنــديــة "سـيـتــا"
بسبب الــرفــض املستمر مــن منطقة
وال ــون ـي ــا ال ـفــرن ـس ـيــة ،وم ــن ع ــدد من
قادة املناطق اآلخرين الذين رفضوا
املهلة النهائية الـتــي كــانــت محددة
مساء أمس.
وفي غياب موافقة بلجيكا ،ال يمكن
لدول االتحاد االوروبي ال ّـ 27األخرى
تــوقـيــع امل ـعــاهــدة ،مــا يـمــثــل مشكلة
أخ ــرى ام ــام االت ـحــاد االوروبـ ــي بعد
ت ـصــويــت بــري ـطــان ـيــا ب ــال ـخ ــروج من
االت ـح ــاد ،األم ــر ال ــذي ي ـهــدد وحــدتــه
وس ــط تــزايــد ري ـبــة األوروب ـي ــن إزاء
اتفاقيات التجارة الدولية .وال ّ
بد أن
ُيضاف هذا الرفض إلى االنقسامات
الحادة بني دول االتحاد بشأن أزمة
املـ ـه ــاج ــري ــن ومـ ـع ــارض ــة إجـ ـ ـ ــراء ات
التقشف التي فرضت على اليونان
وغيرها من دول االتحاد التي ترزح
تحت الديون.
وأعلن رئيس وزراء بلجيكا ،شارل
مـ ـيـ ـش ــال ،بـ ـع ــد انـ ـتـ ـه ــاء م ـ ـشـ ــاورات
وجـيــزة مــع ق ــادة املـنــاطــق فــي بــاده
دون نتيجة" ،لــن نتمكن مــن توقيع
م ـ ـعـ ــاهـ ــدة س ـ ـي ـ ـتـ ــا" ،لـ ـ ـ ــدى خـ ــروجـ ــه

م ــن اج ـت ـمــاع لـلـمـنــاطــق وال ـك ـيــانــات
البلجيكية مــع الحكومة الفدرالية.
وتـ ـعـ ـن ــي هـ ـ ــذه امل ـ ـعـ ــاهـ ــدة املـ ـع ــروف ــة
بــاســم "ات ـف ــاق االق ـت ـصــاد وال ـت ـجــارة
الـشــامــل" خمسمئة مليون شخص،
ل ـت ـك ــون أكـ ـب ــر ات ـف ــاق ـي ــة ف ــي ال ـع ــال ــم.
وأض ــاف رئـيــس الـ ــوزراء البلجيكي
ّ
أن "ال ـح ـك ــوم ــة ال ـف ــدرال ـي ــة وال ـك ـي ــان

ينتقد كثر شروطًا
تحمي المستثمرين الدوليين
وتخالف رغبة الشعوب
األملــانــي ومنطقة فــانــدر الفلمنكية
وافـ ـ ـ ـق ـ ـ ــوا ،أم ـ ـ ــا والـ ــون ـ ـيـ ــا وحـ ـك ــوم ــة
مدينة بــروكـســل والـكـيــان الفرنسي
فرفضت".
وط ــال ــب ق ـ ــادة وال ــون ـي ــا ال ـفــرن ـس ـيــة،
ال ـتــي يسكنها  3.5مــايــن شخص
وت ـق ــع ج ـن ــوب ال ـعــاص ـمــة بــروك ـســل،
ب ـمــزيــد م ــن ال ــوق ــت ل ـل ـت ـفــاوض على
شـ ـ ــروط امل ـ ـعـ ــاهـ ــدة .إال أن م ـص ــادر
ّ
أوروبـ ـي ــة ق ــال ــت إن رئ ـي ــس املـجـلــس
األوروبي الذي يمثل الدول األعضاء

الثماني والعشرين ،دونالد توسك،
ك ــان ق ــد أم ـهــل بـلـجـيـكــا حـتــى مـســاء
أمـ ــس ل ـك ــي ت ـع ـلــن إن كـ ــان يـمـكـنـهــا
توقيع معاهدة ،وذلــك حتى يتمكن
من إبالغ رئيس وزراء كندا ،جاسنت
تـ ـ ـ ـ ــرودو ،الـ ـحـ ـض ــور أم ال ل ـتــوق ـيــع
املعاهدة في بروكسل.
وكان املتحدث باسم رئيس حكومة
وال ــونـ ـي ــا ،بـ ــول مــان ـي ـيــت ،ق ــد صــرح
فـ ــي وقـ ـ ــت س ــاب ــق أث ـ ـنـ ــاء مـ ـغ ــادرت ــه
امل ـ ـح ـ ــادث ـ ــات أن ـ ـ ــه غـ ـي ــر ق ـ ـ ـ ــادر ع ـلــى
املعاهدة تحت الضغط.
املوافقة على
َ
وأضاف" :لقد أبلغنا رئيس الوزراء
أن رئيس املجلس األوروبي دونالد
توسك يريد جوابنا اليوم بنعم او
بــا( ...لكن) من الواضح انه في ظل
ال ـظــروف الــراهـنــة ال يمكن ان نقول
نعم اليوم".
بدورهّ ،
صرح رئيس برملان والونيا،
ان ــدري ــه ان ـط ــوان ،فــي حــديــث إذاع ــي،
بأنه من املهم أن تكون جميع بنود
املـ ـ ـع ـ ــاه ـ ــدة ( 300صـ ـفـ ـح ــة اضـ ــافـ ــة
ال ـ ـ ــى  1300ص ـف ـح ــة م ـ ــن املـ ــاحـ ــق)
ص ـح ـي ـحــة ألنـ ـه ــا س ـت ـم ـهــد ال ـطــريــق
التـفــاقـيــات ت ـجــارة أكـبــر وأوسـ ــع مع
قوى اقتصادية ،من بينها الواليات
املتحدة والصني .وقــال" :لذلك ،يجب

أن تكون لدينا أسس قانونية صلبة".
وعـلــى نحو خ ــاص ،ينتقد مانييت
وغـيــره ال ـشــروط الـتــي مــن املفترض
أن ت ـح ـمــي امل ـس ـت ـث ـمــريــن ال ــدول ـي ــن،
والتي يقولون إنها يمكن أن تسمح
لـهــم بــإجـبــار الـحـكــومــة عـلــى تغيير
ال ـق ــوان ــن خ ــاف ــا ل ــرغ ـب ــة ش ـعــوب ـهــا.
وت ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــارض جـ ـ ـم ـ ــاع ـ ــات م ـن ــاه ـض ــة
لـلـعــوملــة مـعــاهــدة "سـيـتــا" ويـقــولــون
إنـ ـ ـه ـ ــا ن ـ ـ ـمـ ـ ــوذج تـ ـج ــريـ ـب ــي لـ ـف ــرض
مـ ـع ــاه ــدة "ت ــافـ ـت ــا" الـ ـت ــي ي ـنــاق ـش ـهــا
االت ـ ـحـ ــاد االوروبـ ـ ـ ـ ــي مـ ــع الـ ــواليـ ــات
امل ـت ـحــدة ،وتـطــالــب بـضـمــانــات أكبر
أمام االمتيازات املمنوحة للشركات
متعددة الجنسية.
وت ـح ـظ ــى وال ــونـ ـي ــا ب ـب ـع ــض ال ــدع ــم
مــن منظمات غير حكومية تخشى
ُ
أن تـكــافــئ امل ـعــاهــدة ال ـشــركــات على
طمعها على حساب معايير الصحة
والبيئة التي جرى الحصول عليها
ب ـعــد ع ـن ــاء ف ــي االتـ ـح ــاد االوروبـ ـ ــي.
وإض ــاف ــة إل ــى ال ـت ـس ـبــب ف ــي ال ـتــوتــر
م ــع املـجـلــس األوروب ـ ــي واملـفــوضـيــة
األوروب ـ ـ ـيـ ـ ــة الـ ـت ــي ت ــؤي ــد املـ ـع ــاه ــدة
ّ
بـ ـش ــدة ،ف ـ ــإن م ــوق ــف وال ــون ـي ــا ي ـبــرز
االنقسامات في بلجيكا.
(األخبار ،أ ف ب)

